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Margarita Zieda. Andris 

Freibergs. 

Grāmata ir attīstījusies no sarunām ar 

scenogrāfu Andri Freibergu un 

daudziem Freiberga darbam būtiskiem 

teātra praktiķiem – režisoriem, 

scenogrāfiem, gaismu māksliniekiem, 

kā arī laikabiedriem un studentiem. 

Latviešu scenogrāfi. 

 

Jānis Krastiņš. Jūgendstila 

arhitektūra Latvijā. 

Grāmata ir īpaša ar to, ka tajā 

pirmoreiz apkopota visaptveroša 

informācija par jūgendstila ēkām visā 

Latvijā, atklājot arī zudušo. Izdevumā 

līdzās paša autora fotogrāfijām 

apskatāmi ēku plāni, iekšskati, detaļas 

un jaušama gaisotne, ko sniedz 

jūgendstils. 

Jūgendstils (arhitektūra). 

 

Dana Arnolda. Saprast 

mākslu. 

Grāmatā aplūkotas svarīgas tēmas, ko 

mākslinieki savos darbos risinājuši 

cauri gadsimtiem. Autores erudīcija, 

trāpīgi un atjautīgi izvēlētie piemēri un 

prasme tekstu bagātināt ar spilgtiem 

mākslinieku citātiem padara šo 

grāmatu par lielisku ceļabiedru 

mākslas labirintos. 

Māksla. 

Mākslas vēsture. 

 

Fashion Designer's Textile 

Directory. 

Audumu katalogs modes dizaineriem. Audumi. 

 

M.C.Escher. Kaleidocycles. Grāmatā parādīta holandiešu 

mākslinieka - grafiķa Morisa Kornēlija 

Ešera (1898-1972) māksla kombinācijā 

ar ģeometriju (3D). 

Grafiskā māksla. 

Papīra māksla. 

 

Taschen Basic Art: Morris. Viljams Moriss (1834–1896), viens no 
„Arts & Crafts” kustības dibinātājiem, 
pieder pie viktoriāniskās Anglijas 
ietekmīgākajiem māksliniekiem. Sniedzis 
ieguldījumu dekoratīvās mākslas un 
dizaina atjaunotnē. 

Interjera dizains. 

Tekstilmāksla. 

 

 

Iveta Ratinīka. Tikko & 

tikai. 

 

Iveta Ratinīka savā krājumā atļaujas būt 
nesamākslota, tieša un trāpīga. 

Latviešu dzeja. 
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Anna Auziņa. Annas pūra 

govs. 

Krājumā risinātas vairākas klasiskas 

dzejas tēmas – indivīda attiecības ar 

Dievu; iekšējā brīvība, prieks, neprāts, 

izmisums un samierināšanās; dzīves 

cikls un nāve; dzimtas un tautas 

vēsture kā mantojums. 

Latviešu dzeja. 

 

Pēteris Draguns. Tumšā 

stundā. 

Pētera Draguna dzejoļi pēta tumšos un 

draudīgos spēkus, kas mīt katrā cilvēkā 

un izlaužas sāpīgu atmiņu vai sirreālu 

vīziju veidā. 

Latviešu dzeja. 

 

Keisija Vesta. P.S. Tu man 

patīc. 

Šis satriecošais mīlas stāsts pārsteigs ar 

neatvairāmu humoru, sirsnīgumu un 

dzirksti un vienmēr tad, kad vismazāk 

to gaidīsiet. 

Amerikāņu romāni. 

Jaunatnes proza. 

 

Guntis Berelis. Es nekad 

nerunāju muļķības. 

Grāmatas caurviju motīvu varētu 

nodēvēt par “nenovēršamo esamības 

absurdu” – absurds literatūrā, 

filozofijā, mākslā un pat politikā un 

puslīdz aktuālās būšanās. Grāmatas 

pamatdoma – mazliet iekustināt 

smadzenes tiem, kam vēl viņas 

palikušas un kas māk ar viņām apieties. 

Latviešu stāsti. 

 

Inga Gaile. Neredzamie. Inga Gaile savā otrajā prozas darbā 

pievēršas detektīvžanram. Agatas 

Kristi manierē savērpjot klasisku 

sižetu, autore vienlaikus ironiski 

komentē Latvijā aktuālas kultūras un 

politikas norises, un daudzi no romāna 

tēliem ne vienam vien lasītājam šķitīs 

attāli pazīstami. 

Latviešu detektīvi. 

 

Jū Nesbē. Slāpes. Slepkavības upuris – sieviete, kas 

kļuvusi atkarīga no iepazīšanās portāla 

Tinder. Vienīgais nozīmīgais 

pavediens – brūcēs atrastās krāsas un 

rūsas paliekas – izmeklētāju komandai 

neko daudz nelīdz. Divas dienas vēlāk 

nogalināta jauna sieviete. Arī viņa ir 

izmantojusi Tinder pakalpojumus. 

Biedējoši līdzīga slepkavības aina. 

Norvēģu detektīvs. 
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Džozefs Fainders. Nāves 

viesulis. 

Maikls Teners dodas mājup no lietišķas 

tikšanās un lidostas drošības kontroles 

punktā steidzoties paķer svešu 

klēpjdatoru. Kļūdu viņš pamana tikai 

mājās. Ziņkāre gūst virsroku, un 

atklājas, ka datora īpašniece ir ASV 

senatore, kuras failos glabājas valsts 

noslēpumi... 

Amerikāņu psiholoģiskās 

spriedzes proza. 

 

Aivars Freimanis. Katls. Kad cilvēku gaitas bieži vien nosaka 

neziņa un bailes par to, kāda pretī 

vērsies nākotne, daudziem nākas skatīt 

nāvi vaigu vaigā. Taču daudziem tomēr 

izdodas izdzīvot, lai arī kas tajā dziļajā 

katlā, par ko metaforiski mēdz saukt 

dzīvi, vārītos. 

Latviešu romāni. 

 


